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Van de voorzitter
Beste buurtgenoten,
Het thema van het buurtfeest (19 juni) in het Plantsoen voor dit jaar - verbeter jezelf,
begin bij de buurt - zal u niet onbekend voorkomen. Deze variant op het thema van
vorig jaar, een goede buur(t), is mede ontstaan doordat het buurtfeest van vorig jaar
zo bijzonder gezellig was. Het was niet alleen het aangename weer maar vooral de
komst van velen van u en de contacten die daar ontstonden die het afgelopen feest tot
zo’n succes gemaakt hebben.
Voor herhaling vatbaar en daar gaan we ons best voor doen; zoals immer samen met
de Vereniging Het Plantsoen en met de geweldige inbreng van SSR. Graag wil ik de
vereniging en haar leden daarvoor hartelijk danken en ook voor de langdurige en
prettige samenwerking; ik ben ervan overtuigd dat deze samenwerking een voorbeeld
zal zijn bij de komende initiatieven in de stad om de kloof tussen studenten en burgers te verkleinen.
Vorige maand werden wij bij lezing van de stadskrant verrast door een nieuw plan van de gemeente:
“Samen aan de slag” met daarbij de veelbelovende tekst:
Nieuwe aanpak voor het onderhoud van de stad
Voorjaar 2016 introduceert de gemeente een nieuwe aanpak voor het onderhoud van de directe leefomgeving van
bewoners. Uitgangspunt is dat straten en stoepen, groen en speelplekken in orde zijn, en dat er voldoende prullenbakken
in de buurt staan. Overbodig gebleken straatmeubilair, speeltoestellen en struiken worden weggehaald, zodat er
ruimte ontstaat voor initiatieven van bewoners zelf.
Wethouder Paul Laudy: “Het idee is: wij verzorgen het basisniveau van de openbare ruimte, u mag voor ‘plus’ gaan en
krijgt de ruimte om dat te realiseren. Je ziet nu al ontzettend leuke initiatieven: een moestuin in de Zeeheldenbuurt,
een kruidentuin in de binnenstad, en een jeu-de-boules-baan in de Merenwijk.”
Klinkt mooi, maar ook verbazingwekkend omdat maanden geleden alle prullenbakken uit de wijk zijn
verwijderd. De reden hiervoor is onduidelijk. Het gevolg is voor ieder zichtbaar. De hoeveelheid zwerfvuil en,
erger, gebroken glas is na het weghalen van de prullenbakken enorm toegenomen. Wij hebben de gemeente in
maart gevraagd op een aantal locaties de bakken weer terug te zetten. Afgezien van een ontvangstbevestiging
hebben wij er nog niets van gehoord. Wat opviel was dat er bij snackbar Riza, die keurig buiten een eigen
afvalbak heeft staan als ze open zijn, een afvalbak is geplaatst! Wel jammer dat velen lopend hun aankoop
oppeuzelen en dan niets kunnen vinden om het afval in te doen. In de geest van het gemeenteplan ‘Samen
aan de Slag’ hoop ik dat u het buurtcomité vooral laat weten als u er wél in bent geslaagd om nog een nieuwe
prullenbak te vinden.
Maar wat zegt de wethouder met zijn ‘Samen aan de slag’ nu eigenlijk? Het klinkt als: wij doen het minimale
en de rest mag u zelf doen. Het is ook de vraag wie er voor de kosten van de uitvoering van dit plan - als het
zover komt - opdraait. Ter verduidelijking (?) is er een paar weken later, eind april, een nieuwe gemeentelijke
bezuinigingsronde aangekondigd (LD 29/4/2016, met de kop: “Gemeente stelt lange lijst aan bezuinigingen
voor; LEIDEN MINDER GEVEEGD”)!
De tijd zal het leren.
De kostenpost ‘prullenbakken Hogewoerd en omgeving’ lijkt tot nu toe alvast als kostenpost geschrapt te
zijn. Zie bijvoorbeeld de rommel in het Plantsoen. Natuurlijk is het prettig dat de gemeente burgers die
ruimte gunt; maar iedereen wil in een schone wijk leven, dus tenminste die prullenbakken graag weer terug
op de plekken waar het afval ontstaat.
Het zal niemand ontgaan dat Leiden een steeds levendigere stad wordt, waar de lokale horeca een belangrijke
rol speelt. Dat is mogelijk goed voor de stad, maar het is natuurlijk wel de vraag of we uiteindelijk een soort
Amsterdam willen worden. Misschien luistert de gemeente te goed naar de grootse wensen van de horeca,
projectontwikkelaars en investeerders en wat minder goed naar afwijkende geluiden. De snel toenemende
verkamering, met alle gevolgen van dien, waaronder een behoorlijke groei van het aantal inwoners
(geregistreerd?), de onophoudelijke bouw van leegstaande kantoren en het overal merkbare gebrek aan
onderhoud en handhaving, zijn daar voorbeelden van.
“Wie het kleine niet eert is het grote niet weerd.”
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Dit alles, met de toenemende ‘feestelijke’ maar vooral lawaaiige activiteiten, leidt tot overlast; daarover
klagen is tamelijk ingewikkeld en soms onmogelijk; de ‘Parkeerdienst’ bijvoorbeeld is slechts van 8 tot 17
uur bereikbaar en dat 5 dagen in de week, maar alleen als er geen feestdagen zijn; dan zijn ze ook dicht. Dat
zijn slechts 45 van de 168 uren die er in een week gaan, iets wat ‘wildparkeerders’ heel goed doorhebben. Een
voorbeeld op jaarbasis wordt u bespaard.
Van, zoals dat heet, doorgaans welingelichte zijde hebben we vernomen dat het indienen van klachten wel
degelijk zin heeft. Dat kan op de website van de gemeente, www.leiden.nl, via www.verbeterdebuurt.nl of per
app, zie het artikel op pagina 17. We hoorden ook dat bij de beoordeling van de klachten het aantal een rol
speelt - één ei is geen ei - dus schroom niet om te klagen, ook als uw buren het al gedaan hebben.
Om een beter en wijkbreed beeld te krijgen van ingediende klachten
zouden wij het bijzonder op prijs stellen als u ons ook over uw
klacht, en het eventuele antwoord daarop, zou willen informeren.
Dit alles neemt niet weg dat Leiden nog steeds een prima stad is om
in te wonen en wij blijven ons best doen onze bijdrage te leveren
om dat zo te houden, maar een versterking van ons team, ook met
het oog op de toekomst, zou zeer welkom zijn en is eigenlijk nu al
noodzakelijk. Laat ons graag weten als daar iets voor zou voelen.
Wij wensen u allen een mooie zomer.
Met zonnige groet,
Rob Erdbrink

Cartoon door Maarten Wolterink
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Voorwoord van twee buurtbewoners
door Charlotte & Franke
Toen wij een jaar geleden een appartement zochten kenden
wij de buurt nog nauwelijks. Ondanks dat we beiden toch
al wat jaren in Leiden woonden kwamen we maar af en toe
in de wijk. Dat alles veranderde natuurlijk toen we midden
in de zomer aan de Kraaierstraat kwamen wonen. Na het
tekenen van alle contracten en het nodige inrichten voelde
ons huis al snel als thuis. Datzelfde geldt eigenlijk voor de
buurt. We genieten het meest van de buurt in de avonden,
wanneer we wandelingen maken, maar ook in het weekend
wanneer we in de ochtend gewekt worden door het gekletter
van de veilingkisten van de visboer op de hoek en we
genieten van het eerste kopje koffie op het balkon in de zon.
Op zaterdagochtend lopen we glurend langs de prachtig
ingerichte etalages van Tijdloos om vervolgens via de Nieuwe Rijn de markt op te gaan.
Onderweg passeren we de poezen van de buurt: het begint vaak voor onze deur waar een tijger al zonnebadend
op het dak van een auto over de straat waakt, vanaf een afstand bestudeert een zwart-witte kater ons vanuit
z’n luie stoel terwijl een gouden langharige leeuw, een raam verderop, nonchalant met z’n glanzende pels
pronkt. Ook wij deden een duit in het zakje: twee maanden na onze intrek op de Kraaierstraat arriveerde
er een klein zwart met rood poesje dat al snel de aandacht van de mensen op straat trok terwijl ze tussen
de spijlen van het balkon naar de meeuwen zat te loeren. Toen we hier kwamen wonen hadden we nog geen
concrete plannen om een kat te nemen. Op het eerste gezicht leek de buurt ons ook niet erg geschikt om
een poes te hebben. Het drukke autoverkeer van het Levendaal en de fietsers van de Hogewoerd maken het
misschien niet tot de beste buurt voor het hebben van een kat. Althans, dat dachten we, want die van ons
heeft het aardig naar d’r zin hier.
Een andere rijkdom van de wijk die wij erg waarderen is de aanwezigheid van alle bijzondere winkels aan de
Hogewoerd en in de rest van de wijk. Van antiquair tot bakker en van fietsenmaker tot watersportwinkel, het
zijn allemaal winkels die we graag dichtbij hebben. Het is een ‘collectie’ waar de hele buurt trots op kan zijn
en die gekoesterd moet worden. Dat de winkeliers een belangrijk deel van de wijk vormen blijkt ook al uit het
indrukwekkende aantal advertenties in deze buurtkrant.
Dit eerste jaar is voorbij gevlogen en hoewel we zeker niet iedereen kennen hebben we toch al wel een aardig
beeld van de wijk. Niet in de laatste plaats omdat Ria Vreeburg als actief buurtbewoner ons al het een en
ander heeft uitgelegd over de omgeving en het huis. Voor de toekomst hopen we dat we nog meer mensen
te leren kennen in de buurt. Of we elkaar tijdens de buurtborrel tegenkomen, een praatje maken vanaf het
balkon of gewoon elkaar gedag zeggen op straat, dat is ons om het even.
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UITNODIGING
Buurtfeest in het Plantsoen op 19 juni 2016 van 15.00u tot 18.00u
Verbeter de buurt!
Gelukkig zijn er nog veel mensen die iets voor een ander over hebben en hun steentje willen bijdragen aan
een leefbare samenleving. Maar hoe doe je dat in deze tijden van internet en globale expansie waarin de
wereld steeds dichterbij lijkt te komen en daardoor misschien wel onoverzichtelijker wordt? Het makkelijks
en prettigst is om het simpel te houden. Heb aandacht voor je directe leefomgeving en je eigen rol daarin.
Misschien kun jij ook wel wat doen voor een van je buren of kun je een actieve rol spelen bij een van de
welzijnsorganisaties bij ons in de buurt? Of in het wijkcomité. Er is echt heel veel mogelijk. En het leuke is
dat iedereen in de buurt er van profiteert inclusief jijzelf! “Verbeter jezelf, begin bij de buurt”.
Op zondag 19 juni organiseren buurtcomité Hogewoerd en vereniging Het Plantsoen traditiegetrouw weer
een gezellig buurtfeest in het Plantsoen. Tussen 15.00u en 18.00u zijn alle buurtbewoners van harte welkom
voor een hapje, drankje en tal van leuke en informatieve activiteiten. Hopelijk wordt het net zo’n mooi weer
als vorig jaar en het is zeker een goede gelegenheid om je buurt en buren beter te leren kennen!
Studentenvereniging SSR zal weer met een groot aantal studenten aanwezig zijn om voor de kinderen uit
de buurt van alles te organiseren. Uiteraard zal er ook weer een groot springkussen aanwezig zijn. Maar
niet alleen de kinderactiviteiten, ook de bar en al het sjouwwerk zullen de leden van SSR dit jaar voor hun
rekening nemen. SSR heeft sinds kort ook weer een nieuwe huisband en die zullen voor een spetterend
optreden zorgen!
Altijd al een mok willen beschilderen met je favoriete dier of voetbalclub erop? Of zomaar een mok met
een paar geinige kleurtjes willen maken? Ook dit jaar kan dit weer. Onder deskundige begeleiding kun je je
helemaal uitleven!
Net als vorig jaar zullen er weer enkele standjes staan met informatie over activiteiten bij ons in de buurt.
Ook zal er weer een presentje voor alle buurtbewoners zijn.
Dus komt allen!

Neem wat te eten mee!

Een groeiend aantal buurtbewoners maakt
jaarlijks wat lekkers te eten om uit te delen tijdens
het buurtfeest. Wil je ook wat maken? Dat kan en
de kosten worden vergoed! Neem van te voren wel
even contact op met het buurtcomité via bergman.
arjen@gmail.com om te voorkomen dat we allemaal
hetzelfde maken.

door Arjen Bergman
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Verslag jaarvergadering 13 januari 2016
Het is inmiddels een lange traditie. Op de 2e woensdag van het nieuwe jaar werd de jaarvergadering gehouden
op SSR op de Hogewoerd. Dit keer was de opkomst niet erg hoog, maar het bleek dat dit niets afdeed aan de
kwaliteit van de vragen en de betrokkenheid bij de buurt. Traditiegetrouw waren onze wijkagent Willem van
Vliet en wijkregisseur René Verdel ook van de partij, hetgeen zeer werd en wordt gewaardeerd.
Na een korte inleiding waarin de voorzitter toelichtte wat de activiteiten van het buurtcomité zijn en wie
wat doet, stipte de voorzitter ook enkele problemen aan die ons allen raken: vuil en fietsen op straat, de
verkamering die nog meer vuil en fietsen schijnt aan te trekken en parkeerproblemen.
Het initiatief “Burenhulp” loopt goed, maar er is meer aanbod dan vraag naar hulp.
De penningmeester lichtte de financiën toe. We stonden er goed voor dankzij de advertentie-inkomsten van
‘Het Hoogste Woerd’ en natuurlijk door de subsidie van de gemeente.
Er is een initiatief om enkele boekenkastjes te plaatsen waar men boeken uit mag pakken en natuurlijk ook
boeken in mag zetten. Dat zal in de zomer worden gerealiseerd.
Hierbij een klein overzicht van wat onze buurtgenoten zoal bezighield:
t Er werd gevraagd of er meer invalidenparkeerplaatsen mogelijk zijn. Er zijn er nu maar twee en die zijn
niet voor iedereen handig. Dit blijf je helaas altijd houden, hoeveel plekken je ook hebt.
t De vraag rees of het mogelijk is je kerstboom later dan 6 januari in te leveren. Nu kan het alleen maar
tijdens kantooruren op werkdagen.
t De boten en dekschuiten van Groenen waren de bewoners van de Utrechtse Veer nog altijd een doorn
in het oog. Een aantal verkeren in zeer slechte staat. De vorige actie hiertegen heeft niets opgeleverd,
maar René Verdel zegt dat het goed is om deze misstanden te blijven aankaarten; het Klanten Contact
Centrum (KCC) moet namelijk antwoorden. De hoeveelheid klachten telt. Een klacht indienen kan via
www.verbeterdebuurt.nl en www.leiden.nl.
t Er kwam een klacht uit de zaal over de herinrichting van de Plantage, maar die kon snel worden weerlegd.
Er is veel contact met de gemeente en de bewoners geweest en het hele plan is van de baan. René Verdel
lichtte nog toe dat de procedures altijd gevolgd moeten worden en dat je dat in de gaten moet houden.
Besproken zaken en overleg moeten altijd vastgelegd worden door middel van een verslag. Er is wel
verschil tussen inloop- en inspraakavonden.
t Men was tevredenheid over het nieuwe asfalt op het Levendaal. Daar was iedereen het over eens.
t Een buurtbewoonster doet mee met burgernet en vroeg of er meer inbraken zijn in de wijk. Willem
van Vliet gaf aan dat dit waar is. We zijn dus gewaarschuwd! René Verdel voegde daar nog aan toe dat
dit zeker ook met verkamering te maken heeft, want meer fietsen en meer rommel op straat trekken
andere ongewenste zaken aan. Hij benadrukte vooral te letten op illegale verbouwingen. Als het niet in
de Stadskrant heeft gestaan dan mag het ook echt niet.
Na al deze zaken was het weer tijd voor een gezellige borrel in de bar van SSR. Was u er niet bij? Volgend jaar
is er natuurlijk weer een jaarvergadering!
door Selma Barnard
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Financieel jaarverslag 2015
Beste buurtbewoners,
We kunnen terugkijken op een mooi 2015 met een positief financieel jaarverslag van Stichting Buurtcomité
Hogewoerd e.o.
Toelichting Balans
Het saldo van de ING-rekening is lager dan vorig jaar. We geven iets meer uit dan er binnen komt mede door
het buurtfeest wat een grote kostenpost is en ook het buurtinitiatief. Ook dit jaar hebben we weer subsidie
van de gemeente Leiden ontvangen, namelijk €2392,89. (Dit bedrag is gebaseerd op het aantal inwoners van
de wijk.)
Dit jaar staat er wederom een reservering voor het buurtfeest en voor een buurtinitiatief. Ook voor de
website hebben we nog een reservering staan van €500,-; er zijn al grote sprongen gemaakt en onze website
wordt steeds actueler. Alle nieuwtjes die betrekking hebben op onze wijk worden op de website www.
hethoogstewoerd.nl geplaatst en die wordt vervolgens doorgelinkt naar onze Facebook-pagina, “Buurtcomité
Hogewoerd e.o.”.
Toelichting Verlies en Winstrekening
Inkomsten buurtkrant en advertenties
In 2015 hebben we twee buurtkranten uitgegeven wat voor een kostenpost van €3224,92 zorgt. Van de
advertentie-opbrengsten, namelijk €3602,50, kunnen we deze buurtkranten geheel bekostigen. Graag willen
wij onze adverteerders ook dit jaar weer hartelijk danken voor hun bijdrage.
Buurtfeest 28 juni 2015
Het buurtfeest van 2015 heeft in totaal €4030,24 gekost. Van dit bedrag is alles betaald: de kramen, de
vergunningen, het springkussen, de onkosten voor de hapjes die door vrijwilligers zijn gemaakt en de
muzikale bijdrage van The Really Big Band & Linda Tulen. Het was een zeer geslaagd buurtfeest waar veel
buurtbewoners elkaar troffen onder het genot van een hapje en een drankje. Het thema “Een goede buur(t)”
werd kracht bijgezet door een aantal stands, onder andere van Burenhulp, Inloophuis Psychiatrie en het
Sociaal Wijkteam, waar men kennis kon maken en vragen kon stellen. Ook het buurtinitiatief had een sociaal
tintje. Pakjes thee werden uitgedeeld met de boodschap “drink eens een kopje thee met de buren” dit werd
door de buurtbewoners zeer enthousiast ontvangen.
Zonder de goede samenwerking met vereniging Het Plantsoen, de inzet van vrijwilligers, de enthousiaste
bijdrage van studentenvereniging SSR en in het bijzonder de financiële bijdrages van Fonds WOZ en Fonds
1818 was het niet gelukt om van dit buurtfeest een groot succes te maken.
Kosten 2015
De uitgaven die gemaakt zijn voor de Algemene Ledenvergadering bedragen €161,51. Verder zijn er kosten
gemaakt voor de bank, administratiekosten en contributies. De bestuurskosten bedragen dit jaar €320,- en
de algemene kosten €245,90. U kunt alles terugvinden in de balans van 2015 die u kunt opvragen bij het
buurtcomité.
Vooruitblik 2016
In januari 2016 stond er weer een algemene jaarvergadering op de agenda. Tevens zal het jaarlijkse bestuursuitje
ook in 2016 niet ontbreken evenals de maandelijkse buurtcomitévergaderingen, die belangrijk zijn om zo op
de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen die van belang zijn voor ons als buurtbewoners. Verder
staan er weer twee buurtkranten gepland en willen we onze buurtwebsite zo actueel mogelijk houden door
deze steeds bij te werken en te onderhouden met de laatste interessante ontwikkelingen en informatie.
Samen met Vereniging Het Plantsoen zijn we druk bezig met het organiseren van ons jaarlijkse buurtfeest
dat op zondag 19 juni gehouden zal worden met als thema “Verbeter de buurt”. Ook willen we waar mogelijk
een bijdrage leveren aan buurtinitiatieven. Dus heeft u een goed idee voor een buurtinitiatief laat het ons dan
weten, misschien kunnen wij dan iets voor u betekenen.
Kortom; veel goeds om te melden. We willen ons allemaal weer inzetten om van 2016 een succesvol
Buurtcomitéjaar te maken waar we weer veel buurtnieuws mogen brengen en veel buurtinitiatieven hopen
te mogen ondersteunen.
door Rineke Ramakers
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Column
door Hans Heestermans
Spoorbrug Waar nu het viaduct onder ’t spoor is,
was vroeger ’n spoorwegovergang. Met een brug
voor de voetgangers. Toen Eric van Poelgeest, de
hoofdpersoon uit Kort Amerikaans van Jan Wolkers,
aan ’t begin van de roman de stad in liep en de bomen
dicht trof, ging hij die houten spoorbrug op: “Op de
brug boven de rails bleef hij staan. Door de ruimte
tussen de planken kon hij het roestige grind tussen
de bielsen zien liggen. Hij keek over het hek of de
trein er al aankwam…Er kwam een witte wolk aan,
die groter werd en langer en in het zonlicht blauw
en oranje. Eric was ineens in een wolk van stoom
gehuld. Een paar seconden kan niemand me zien,
dacht hij. De perfecte onderduiker.”
Studentenleven “Soek was gewoon de dochter
zijner hospita elke avond geregeld te bezoeken nadat
zij zich ter ruste had gelegd, doch ging gewoonlijk de
kerk uit vóór het zingen, waarschijnlijk om de familie
niet wakker te maken. Datzelfde had geregeld plaats
tussen mij en de kuise dienstmaagd mijner hospita,
die gemeenlijk mijn zacht kloppen of tikken aan de
deur met een “Ben jij it”? beantwoordde en in haar
hemd het kleine slaapkamertje opende dat getuige
was van onze lamoureuze propeusiteiten.”
In de 16de eeuw was het hele gebied rond de
Raamsteeg onbebouwd en uitsluitend bezet met
ramen, houten gestellen waarop het gevolde laken
werd gespannen om het op te rekken en te drogen.
Na 1600 verhuizen al deze ramen naar een terrein bij
de Zoeterwoudseweg en naar een stuk grond buiten
de Hogewoerdspoort.
De stoffen aan de ramen stonden kennelijk vaak
bloot aan vernieling, vandaar het verbod “om eenige
Manifacturen aan de Raemen te beschadigen”. Zij, die
de overtreders aanbrengen, “sullen werden beloont
met eene somma van vijf en twintich guldens en
haere Naemen secreet (= geheim) gehouden”.
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Kles Het was een mooie mei-dag. Peinzend keek ik
naar de bruine beuk aan de overkant van mijn weg.
Wat een bladerpracht! Opeens zag ik drie vrouwen
de tuin waarin die beuk stond binnenwandelen. Ze
gingen alledrie naast elkaar op hun hurken zitten.
Het was overduidelijk wat ze daar gingen doen.
Plassen! Maar hoe deden ze dat precies? Ze hadden
wel hun rok omhoog gedaan, maar geen broekje
omlaag. Geboeid door dit interessante probleem
bleef ik naar de zittende vrouwen kijken, die mij
vervolgens vriendelijk begonnen toe te wuiven. Ik
zwaaide guitig terug. Toen begreep ik het. Zij hadden
van die damesonderbroeken aan waar geen kruis in
zit. Een kles heet zo’n handig kledingstuk in Leiden.
Ik kan er met de beste wil van de wereld niet achter
komen wat de herkomst van het woord is. Kles is ook
een ‘ontuchtige vrouw’. En van een ope kles is sprake
als de ramen en deuren wagenwijd open staan of bij
een zeer laag uitgesneden decolleté.
Lus Zijn er echt Leidse woorden voor geslachtsdelen
en voor de handelingen die daarmee verricht kunnen
worden, om het maar eens netjes te zeggen? Ik ken
twee woorden voor het mannelijk geslachtsdeel.
Het eerste is een zeer interessante: lus. Zo op het
eerste gezicht zou je denken dat lus iets te maken
zou hebben met lus in de zin van ‘tot een oog
gedraaid deel van een touw of lint om iets daarin
te kunnen steken of het om iets heen te kunnen
slaan’. Vanwege dat eindje touw. Onzin, natuurlijk.
Het zou eerder de aanduiding voor het vrouwelijk
geslachtsdeel kunnen zijn, gezien het laatste deel van
de omschrijving. Nee, lus is de Leidse verbastering
van lust. De Leienaar heeft immers de neiging om
bij bepaalde woorden de slot-t weg te laten. Lust
betekent ‘genot’, vermaak’. Enno Endt geeft in zijn
Bargoens Woordenboek onder andere het woord
‘vermaak’ met als voorbeeldzinnetje “ik snij hem z’n
vermaak af (Jordaanse tegen wijkverpleegster)”.

Historisch beeld / Geschiedenis over de wijk
door Joop Gijsman
Hogewoerd 148, Cramer’s Kolenhandel
Op dit adres was in de vorige eeuw Cramer’s
Kolenhandel gevestigd. Het pand liep door tot de
Utrechtse Veer. De kolen kwamen per schip aan en
werden naar de zaak getransporteerd in manden
door een ploeg losse arbeiders.
Voor de oorlog werd veel Belgische steenkool per
schip aangevoerd maar in de oorlog hield dat op.
Daarna werden kolen veelal per trein aangevoerd en
bij het emplacement aan de Herensingel afgeleverd.
Om een idee te geven welk assortiment geleverd
werd, onderstaande prijslijst van lang geleden. “Het
bezorgen en versjouwen was een zware klus, soms
twee, soms drie hoog met twee zakken op je nek, dan
tilde je zeventig kilo”.
foto’s: Niek Bavelaar/Stiel

11

Advertentie
HOE VOORKOM IK RUZIE TUSSEN NABESTAANDEN?
Je hoort het helaas regelmatig. Ruzie om een erfenis. Familieleden die elkaar niet meer aankijken.
Erfgenamen die elkaar dwarszitten. Als u wilt voorkomen dat alles wat u heeft opgebouwd na uw
overlijden plots het onderwerp van ruzie wordt, dan kunt u nu in een testament de voor u belangrijkste
zaken al regelen.
Verschillende oplossingen
Er zijn verschillende manieren om met een testament zo veel mogelijk te voorkomen dat ruzie ontstaat.
Welke oplossing voor u het beste is, hangt af van uw persoonlijke situatie.
In het algemeen kan het benoemen van een executeur en/of een afwikkelingsbewindvoerder in een
testament goed werken. U kunt daarbij kiezen of u een van de erfgenamen voor deze functies wilt
benoemen of juist een onafhankelijke derde. U kunt zelf in het testament aangeven wat u wilt dat de
executeur of bewindvoerder regelt. Bijvoorbeeld de verkoop van uw bezittingen of zelfs de verdeling van
uw erfenis.
Er zijn ook andere oplossingen mogelijk; het hangt van uw situatie af wat het beste bij u past.
Wetten en regels veranderen steeds. Maar ook uw persoonlijke situatie en wensen.
Misschien heeft u een testament of samenlevingscontract gemaakt toen u nog geen kinderen had. Of u
was nog niet getrouwd en inmiddels wel of bent een bedrijf gestart. Als persoonlijke omstandigheden of
wetten en regels zijn veranderd, kan een samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden of testament
anders uitwerken dan u had voorzien.
Samengesteld gezin?
Ook het aantal samengestelde gezinnen neemt toe. Of u ontmoet uw partner op latere leeftijd, na
een scheiding of het overlijden van uw partner. Dan heeft u vaak niet alleen te maken met uw eigen
kinderen en familie, maar ook met die van uw nieuwe partner.
Heeft u in het verleden al een notariële akte op laten stellen, dan is het raadzaam deze regelmatig ‘uit
de la’ te halen. De notaris kan deze voor u nazien. Als deze regelingen niet meer actueel zijn, kunnen
ze bij de notaris worden aangepast. En is dit niet nodig, dan kunt u wellicht weer met een gerust hart
slapen met het besef dat u geregeld heeft wat u wilde regelen.
Internet
Natuurlijk is er op internet veel informatie te vinden en kunt u zich al verdiepen in wat er mogelijk is.
De notaris helpt u deze mogelijkheden langs te lopen. Dat is nu eenmaal zijn vak: u te wijzen op de
mogelijkheden die in uw situatie van toepassing zijn. Maar vooral om de juridische gevolgen van uw
persoonlijke situatie en uw wensen in kaart te brengen. En juridisch in goede banen te leiden.
Want dat wilt u toch ook? Dat datgene wat u in gedachten had met het opstellen van uw testament,
uiteindelijk na uw overlijden ook werkelijkheid wordt!

Meer weten? Neem contact op met ons kantoor of kijk op onze website.
BMS Netwerk Notarissen
Plantsoen 25
2311 KG Leiden
telefoon (071) 516 29 30
e-mail info@bmsnotarissen.nl
www.bmsnotarissen.nl

Column
door Josine Heijnen
Statistisch ingeburgerd
Beste 2854 medebewoners! Het is alweer ruim een jaar geleden dat ik als alleenstaande twintiger uit een
studentenhuis in 2312 naar mijn appartement in 2311 verhuisde.
En ik voel me ook al helemaal ingeburgerd! In dit jaar heb ik één keer een ladder van Maarten van het
plantsoen geleend om mijn ramen te zemen; dat kom ik binnenkort trouwens weer even doen. Er zijn twéé
fietsen van mij voor de deur gestolen! Inderdaad, zal u zeggen, daar heb je toch een schuurtje voor? Ja – maar
die staat zo vol met spullen van de verhuizing die ik ‘volgende week toch ging opruimen’ dat dat niet meer
paste. Verder ga ik soms wel dríé keer per dag naar de supermarkt: dat is sneller dan goed nadenken wat ik
allemaal nodig heb.
En het blijkt dat ik daarmee allemaal prima binnen onze statistieken val. Met een wijk die ‘zeer sterk stedelijk’
is, is het logisch dat ergens wel een vriendelijk persoon woont met een ladder te leen. Verder hebben we
slechts 0,3 auto per huishouden! Logisch dat er zoveel fietsen gestolen worden – die zijn hard nodig. En met
overal een supermarkt op ongeveer 200 meter, is meerdere keren gaan vast niet ongebruikelijk.
Ziet u, ik zit helemaal op mijn plek. Verder leerde ik dat mijn huis in de huidige staat stamt uit 1908. Bij
het lezen van zulke informatie denk ik direct aan alleenstaande meisjes van in de twintig, zoals ik, maar
dan 100 jaar geleden. “Fijn” denk ik dan, “dat dat nu geen problemen meer oplevert.” Leven zoals ik doe
zal toen nauwelijks mogelijk geweest zijn. Algemeen geaccepteerd, toch? Maar u moet ze de kost geven,
belangstellenden die langs komen om mijn appartement te bekijken, en iets opmerken als “O, je hebt maar
één nachtkastje?” of “Hier kan makkelijk nog iemand bij, ha-ha..!” Dan lach ik een beetje schaapachtig, maar
nu weet ik wat ik ga zeggen. “Mijn wijk bestaat voor 74% uit eenpersoonshuishoudens. Er kan dus niemand
bij. Anders verpest ik de statistieken.”
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Buurtkaderoverleg van 14 april 2016
Na de gebruikelijke formaliteiten (voorstelrondje, agenda, etc.) zijn een aantal hoofdzaken besproken, deels
gepresenteerd of in een vragenuurtje aan de orde gekomen:
Verkeersafhandeling
De realisering van de Leidse Ringweg is aan de orde gekomen, met name het eerste deelplan Lammenschansweg
– St. Jorissteeg – Hooigracht. Prima uitgewerkt. Er zijn een aantal problemen geconstateerd, zoals de te
verbeteren communicatie vanuit de verkeersdienst van de Gemeente Leiden die de verkeersafhandeling
organiseert met de betreffende directe omwonenden en de wijkvereniging waar de plannen betrekking op
hebben. Te denken valt aan tijdelijke stremmingen, inrijverboden en ontheffingen. Het een en ander zal via
de wijkmanager worden aangestuurd.
Handhaving
Door het hoofd van de afdeling handhaving werd uitgebreid verslag gedaan m.b.t. de problematiek die ook
binnen deze dienst heerst, namelijk het personeelstekort. Hierdoor ontstaan onwenselijke situaties, zoals
het niet bereikbaar zijn na ‘sluitingstijd’ en in het weekend. Hij hoopt op niet al te lange termijn samen met
de burgemeester uitbreiding van de fte’s te kunnen realiseren, waardoor de coördinatie en inzetbaarheid van
medewerkers (boa’s) beter georganiseerd kan worden.
Informatie-uitwisseling
Met de voorafgaand aan het buurtkaderoverleg per mail verstrekte informatie over de hoofdthema’s van het
buurtkaderoverleg wordt het beoogde werk van de wijkagenten en de duur van het overleg zelf niet wezenlijk
positief beïnvloed. De afspraak is nu om zich per wijk tijdens de vergadering tot hoofdzaken te beperken.
www.leidenalert.nl
Op deze site staat bruikbare informatie over hoe binnen een wijk een WhatsApp-groep opgezet kan worden
om geconstateerde bijzondere omstandigheden te communiceren met de politie. Algemene berichten kunnen
ook op de Facebook-pagina van de politie worden gemeld.
Verkamering van woningen
Een terugkerend probleem in bijna alle wijken is de verkamering. Het opdelen van woningen in kamers
veroorzaakt o.a. parkeeroverlast van fietsen en auto’s, geluidsoverlast en mogelijke verpaupering van het
verhuurde pand.
De gemeenteraad heeft ingestemd met verder onderzoek naar overlast beperkende bouwtechnische
maatregelen voor aanvragen van verkamering, maar ook voor reeds bestaande situaties. Een motie om
handhavingsinstrumenten voor te stellen is verworpen.
Verkamering van winkels
De Hogewoerd is ooit een van Leidens prominente winkelstraten geweest. Enigszins nieuw is de situatie dat
door winkeliers en/of eigenaren van winkelpanden in de Hogewoerd (en ook op het Levendaal) al geruime tijd
wordt geconstateerd dat na het vrijkomen van een bestaand winkelpand (bedrijfsbeëindiging, verhuizing)
nieuwe vergunningen voor het opnieuw vestigen van een winkelbedrijf in hetzelfde pand door de betreffende
dienst doorgaans worden geweigerd. Hierdoor wordt de verkamering in voormalige winkelpanden door
dezelfde gemeente bevorderd.
Dit “beleid” zorgt voor verdere verkamering, toenemende overlast, verschalen van het winkelaanbod van
speciaalzaken (die de huurprijsontwikkelingen in de binnenstad niet kunnen opbrengen) en hierdoor een
toename van horecaondernemingen in de binnenstad. Al met al een onwenselijke ontwikkeling, deels
ingegeven door de regelgeving van het kernwinkelbeleid van de provincie.
Opmerking
Na het overleg bleek dat men zich beroept op soms meer dan honderd jaar oude bestemmingen van voormalige
woonhuizen die een eeuw geleden (blijkbaar?) werden ingericht als winkelpand. Voor een klein aantal panden
is dat eventueel mogelijk, zelfs dan is er inmiddels sprake van gewoonterecht. Bovendien is het bepalen van het
winkelaanbod in een stad, wijk of straat oorspronkelijk weggelegd voor de KvK.
door Peter Wieberneit
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SSR in de wijk
Beste buurtgenoten,
‘Time flies when you’re having fun’! Voor mij en mijn bestuursgenoten komt het einde van ons bestuursjaar
er alweer bijna aan, onze opvolgers staan al te trappelen om het stokje over te nemen. In het afgelopen half
jaar zijn er een hoop activiteiten geweest. In februari was het tijd voor onze Open Week. Het was een drukke
en geslaagde week, met als hoogtepunt een optreden van onze Leidse Barry Badpak. Wij hebben ons best
gedaan om de overlast zo veel mogelijk te beperken door extra deurwacht- en ordediensten te draaien.
In maart hebben onze leden zich ingezet tijdens de vrijwilligersactie NL Doet. Een deel heeft geassisteerd bij
een high tea bij Libertas, locatie Robijnhof. Binnenkort zullen leden zich bij vergelijkbare activiteiten in gaan
zetten in eigen buurt via Burenhulp. Een andere groep vrijwilligers heeft geschilderd in Theater Ins Blau, waar
een week later onze eerstejaarsstudenten een zelfgeschreven toneelstuk opvoerden voor vrienden en familie.
In april heeft ons hardloopteam meegedaan aan de Batavierenrace, een studentenhardloopestafette,
die loopt van Nijmegen naar Enschede. Sinds dit jaar zijn er meer sportteams op SSR; leden kunnen met
elkaar hockeyen, volleyballen en hardlopen. Daar wordt binnenkort een voetbalteam aan toegevoegd. In
het Universitair Sport Centrum hebben wij voor het eerst een nachtzaalvoetbaltoernooi georganiseerd. Van
00:00u tot 3:00u streden teams met elkaar voor de titel, natuurlijk werd er achteraf nog een feestje gevierd!
Op 14 mei organiseerde onze maatschappelijke commissie ‘Voortdurend Vluchteling’ een evenement in het
Museum van Volkenkunde met lezingen van onder andere wethouder Roos van Gelderen, psychiater Hans
Rohlof en deelnemer aan het programma “Rot op naar je eigen land” en SSR-lid Mart Lubben. Verder was er
een informatiemarkt met verschillende organisaties, een interactief kunstwerk en was er de mogelijkheid
voor de bezoekers om zich aan te melden als vrijwilliger.
U bent allen uitgenodigd voor de buurtbarbecue op zaterdag 28 mei. Vanaf 17:00u verzorgt SSR een barbecue
voor alle buurtgenoten voor ons pand op de Hogewoerd. We hopen op mooi weer, veel buurtgenoten en
gezelligheid. Er zal genoeg eten zijn, onze leden verzorgen livemuziek en ook aan activiteiten voor de
kinderen wordt gedacht. Als vanzelfsprekend zijn wij ook weer van de partij op de jaarlijkse buurtborrel in
het Plantsoen op 19 juni. Een van onze commissies zal zorgen voor schmink, spelletjes en andere dingen
voor de jongste buurtbewoners en als bestuur helpen we graag met de hapjes en drankjes. Daarnaast zal onze
huisband ‘Necessary’ optreden.
Ik hoop u op deze momenten te mogen ontmoeten en/of verwelkomen. In de zomer zal er weer druk geklust
worden, zodat ons pand helemaal klaar is voor de drukste week van het jaar: de EL CID-week van 15 t/m 19
augustus.
Voor vragen of klachten kunt u ons bereiken via 071-5120900 of praeses@ssr-leiden.nl. Ook kunt vanaf
11:00u aanbellen bij Hogewoerd 108 voor een kop koffie of thee.
Met vriendelijke groet namens het bestuur der SSR-Leiden!

door Marliese Vollebregt

Drs. M.N.J. Moens
dierenarts

Levendaal 71
2311 JE Leiden
Tel. 071 512 50 57
Behandeling volgens afspraak
www.dierenkliniekmoens.nl
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Verbeter de buurt
door Douwe van Houte
Sinds geruime tijd bestaat de mogelijkheid om de gemeente digitaal op de hoogte te
brengen van ideeën voor verbetering van de stad, buurt of straat en problemen te
melden die door de gemeente behandeld horen te worden.
De gemeente is hiervoor op twee manieren te bereiken:
De eerste manier is beschikbaar voor iedereen met een PC die verbonden is met
internet. Op de website www.verbeterdebuurt.nl kunnen alle bestaande meldingen en
hun status worden ingezien. Na inloggen, waarvoor eerst registratie nodig is, kunnen
ook meldingen worden aangemaakt en geplaatst.
Voor de gebruikers die beschikking hebben over een smartphone, is er een app
beschikbaar die kan worden gevonden met de zoekterm ‘gemeente Leiden’.
Na opstarten biedt deze app in grote lijnen dezelfde
mogelijkheden als de website maar heeft als voordeel
dat er direct vanuit de melding foto’s kunnen worden
toegevoegd en ook de locatie van het probleem of idee
kan door de smartphone worden bepaald. De app biedt,
anders dan de website, ook de mogelijkheid om als
anonieme stadsverbeteraar meldingen te plaatsen.
Ik gebruik de app nu al ruim een jaar en heb de ervaring dat, hoewel reactie van de
gemeente vaak lang op zich laat wachten, de meldingen wel worden verwerkt en
afgehandeld.
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Buurtfeuilleton
door Esther Behrendt
Ruud Post stelt zich voor en vertelt over ‘Centraal Wonen in de wijk’
Ruud woont sinds de oprichting in de jaren tachtig in het Centraal Wonen project aan de Gortestraat.
Centraal Wonen is een vorm van gemeenschappelijk wonen waarbij ieder
huishouden over een zelfstandige woning of wooneenheid beschikt en daarnaast
gemeenschappelijke voorzieningen en ruimten met elkaar deelt. Het Centraal
Wonen-concept ontstond rond 1970 in Denemarken. Het eerste Centraal
Wonen-project in Nederland werd in 1977 opgeleverd in Hilversum. De wens
om samen te wonen in groepen was reactie én kritiek op de overheersende iedervoor-zich-mentaliteit van de jaren vijftig en zestig. Er waren in die tijd veel meer
initiatieven voor groepswonen, de commune beweging was daarvan misschien
wel de bekendste en meest fanatieke. Centraal Wonen was veel gematigder,
maar de basis was hetzelfde: maatschappijkritiek.
Na een tip van Ria dat Ruud het leuk zou vinden geïnterviewd te worden voor
deze rubriek leggen we contact. Na wat mails over en weer maken we een afspraak
om even bij elkaar te komen. Op de afgesproken tijd word ik ontvangen in het
knusse appartement aan de Gortestraat. Bij binnenkomst valt direct de bonte
verzameling op aan de muren en het plafond. Het zijn (reis)herinneringen en
andere verzamelde of zelfgemaakte snuisterijen. Elk item met een eigen verhaal.
Een speciaal plekje is gereserveerd voor de dierbare herinneringen aan Lucca.
Door Lucca heb ik de buurt beter leren kennen
Lucca was tot 5 jaar geleden trouwe bondgenoot, maatje, hartsvriend van Ruud. Alles
deden zij samen. Of nou ja, bijna alles. “Door Lucca heb ik de buurt beter leren kennen,”
vertelt Ruud. “Je moet met een hond of baby gaan wandelen, dan krijg je makkelijker
contact met mensen.” Ruud heeft na het overlijden van Lucca een boekje geschreven. In
het boekje getiteld ‘Lieve Lieve Lucca’ beschrijft hij de belevenissen samen met Lucca.
Het is daarom ook een verhaal over de buurt waarin zij lief en leed met elkaar deelden.
In de afgelopen 30 jaar vind ik de buurt eigenlijk weinig veranderd
“Het is nog steeds een heerlijke buurt. Lekker rustig en toch in de stad. Wel vind ik
het heel jammer dat er zo’n leegloop is van winkels. Ik ben zelf geen internetkoper. Ik
ga liever naar de winkel om iets te passen dan via internet een pakje thuisbezorgd te
krijgen.”
De ‘filosofie’ van Centraal Wonen gaat gelukkig nu weer meer leven
Over het project Centraal Wonen aan de Gortestraat vertelt Ruud dat hij vanaf de oprichting betrokken is
geweest bij het project. Vanuit het gedachtengoed samen delen, zowel de lusten als de lasten, is het project
van start gegaan. Afgezien van de grote binnentuin zijn er 7 gemeenschappelijke ruimtes in het pand.
Vroeger werden deze vooral gebruikt om gezamenlijk te eten en te koken. Nu hebben de ruimtes een andere
functie gekregen aangezien tegenwoordig het koken en eten vooral op de appartementen, meer individueel,
plaatsvindt. Zo is er nu bijvoorbeeld een creatieve ruimte en een gastenverblijf. Ruud vertelt dat dit jaar het
30-jarig jubileum gevierd wordt van het Centraal Wonen project.
In de loop der jaren heeft Ruud het Centraal Wonen wel zien veranderen. Vanaf de jaren negentig werd de
maatschappij individualistischer en was er minder contact tussen de mensen. Het werd meer “ieder voor
zich”. Bewoners die vanaf de oprichting betrokken waren bij het project verhuisden en er kwamen nieuwe
mensen voor in de plaats. Vroeger kende je iedereen persoonlijk. Nu is dat niet meer zo. Ruud vindt dat heel
jammer. “Ik ben opgegroeid in een andere tijd. Een tijd waar saamhorigheid en sociale betrokkenheid veel
gewoner was dan nu. Ik mis dat wel. Daarom ben ik heel blij met de huidige initiatieven. Ik merk dat er nu een
kentering optreedt en we als maatschappij meer bewust worden dat we het met elkaar moeten doen. Neem
bijvoorbeeld het project ‘Burenhulp’.”
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Het initiatief ‘Burenhulp’ vind ik een geweldig initiatief
“Ik ben erg benieuwd naar de respons op dit fantastische initiatief! Tijdens het huisbezoek heb ik aangegeven
wat ik te bieden heb en heb ik ook een hulpvraag neergelegd. Het leuke is dat er op beide ook direct een match
is gemaakt: Ik ben benaderd door mensen die boven Kunst en Vliegwerk wonen om daar een keer plaatjes te
komen draaien. Ik heb veel muziek waaronder ook veel jaren dertig en veertig swing. Dat spreekt natuurlijk
wel aan. En aangezien ik wel van gezelligheid houd en over een leuke muziekverzameling beschik, had ik
mijzelf aangeboden. Daarnaast had ik de vraag neergelegd of ik een keer hulp kon krijgen bij het up-to-date
maken van mijn computer want daar ben ik zelf niet zo handig in. Fantastisch want ik ontving kort na het
huisbezoek een e-mail van een buurtbewoner die mij daar graag mee zou willen helpen!”
Op mijn 16e wist ik al dat ik nooit een ‘carrièretijger’ zou worden
Ruud heeft heel diverse banen gehad: op een boekhoudafdeling,
in een platenwinkel, op de ontwikkelafdeling voor fotografie
en uiteindelijk in het jeugdwerk. Hij noemt zichzelf “zeker niet
werkschuw” al geeft hij aan dat geld niet belangrijk is voor hem en
hij op zijn 16e al van zichzelf wist dat hij nooit een ‘carrièretijger’
zou gaan worden.
Naast zijn werk heeft hij zich ook creatief weten te ontwikkelen
waaronder in het zeefdrukken en etsen. Daarnaast ‘maakt’ hij
boeken; ja, je hoort het goed: zijn boeken zijn rijke collages van
allerlei verzameld materiaal, zorgvuldig bijeengebonden in een
boekwerk met een eigen verhaal. Ze zijn prachtig om in te bladeren.
Ruud heeft inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en hoeft niet meer te werken voor zijn
boterham. Maar hij vindt zichzelf niet zo geschikt om “achter de geraniums te gaan zitten”. Hij doet twee
dagen in de week vrijwilligerswerk bij de weggeefwinkel in Leiden, inmiddels na een tijdelijk verblijf aan de
Lammenschansweg, sinds vorige zomer gevestigd in de Vrijplaats aan de Middelste Gracht.
Ruud beschrijft zichzelf als “een beetje een einzelgänger, ik ben graag alleen en houd erg van mijn vrijheid”.
Hoewel... als alles meezit heeft Ruud over een paar maanden weer een pup in huis die vast voor aardig wat
leven in de brouwerij zal zorgen. En ook al kan hij zichzelf prima vermaken, hij eet vaak samen met een
medebewoner, die er overigens ook al vanaf de oprichting woont.
Tsja, wat wil ik de buurtbewoners nog meegeven…
“Ik vind het een heerlijke buurt om te wonen. Het voelt voor mij als een ‘dorp in de stad’. En mijn directe
omgeving is heerlijk rustig. De buurtborrel vind ik altijd een groot succes, bij deze mijn complimenten aan de
organisatoren! Wat ik wel een beetje mis is het contact op straat, een groet of een praatje. Maar daar zal met
mijn nieuwe pup straks wel verandering in komen!”
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Sociaal wijkteam Binnenstad
door Suze Pracht
Sinds kort werken wij vanuit het pand de Nieuw Pancrat Middelstegracht 85 en dat
bevalt goed. We delen het pand met andere organisaties, waarmee een samenwerking
is opgestart. Expose Your, Stichting Jeugd en Jongerewerk, Stichting Peuterspeelzaal
en het Jeugd & Gezinsteam zijn de collega-organisaties die hier gehuisvest zijn.
In ons team werken diverse medewerkers vanuit verschillende organisaties:
Activite, de Gemeente Leiden, Mee, Libertas leiden, Stichting Radius en Kwadraat
(maatschappelijk werk). Samen voeren wij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) uit. We zijn er voor alle inwoners van de binnenstad met vragen en problemen
waar zij alleen niet uitkomen.
Naast de samenwerking binnen het team werken wij nauw samen met de afdeling
werk & inkomen, de stadsbank, wijkagent, zorgaanbieders, huisartsen, project
burenhulp en de bibliotheek. Samen met andere organisaties zetten wij ons in
voor bewoners.
Zo hebben we voor het buurtkantoor via onder andere het Project Burenhulp
Hogewoerd en omgeving drie buurtgenoten bereid gevonden om andere
bewoners van de Leidse binnenstad te ondersteunen bij het leren van de noodzakelijke communicatie met de
overheid, organisaties en bedrijven via de digitale snelweg en met andere praktische vragen. Tevens zijn er
via dit project aanmeldingen gedaan voor het Sociaal Wijkteam.
Uitnodiging Bewoners Binnenstad
Wilt u meer weten of een kijkje komen nemen in Nieuw Pancrat?
Op woensdagmiddag 15 juni tussen 15.00 en 17.00 en donderdagochtend 16 juni
tussen 10.00 en 12.30 houden we open huis voor alle buurtbewoners.
U bent van harte welkom; koffie en thee staan klaar!
Binnenkort zijn wij te vinden op www.nieuwpancrat.nl
Ons telefoonnummer is 071-5164908
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Vereniging Het Plantsoen
door Helmke Berends
Wat doen Leidse Helden van 1831 in het Plantsoen?
De ‘Leidse Helden van 1831’ zijn er niet meer. Zij leven toch voort, zij zijn toch geëerd met een cantate, zowel in 1831
als nu in 2016, op 23 april. Waarom? Wat heeft het Plantsoen te maken met die ‘Leidsche Jagers’ die deelnamen
aan de Tiendaagse Veldtocht, u weet wel, die veldtocht om te voorkomen dat de Belgen zich van Nederland zouden
afscheiden. Waarna België toch een aparte staat is geworden. Waarom heeft Vereniging Het Plantsoen het idee
opgevat om dit evenement in herinnering te brengen met de uitvoering van de cantate Vredezang?
Het is allemaal gekomen door een lezing van Hieke van Hoogdalem over Musis Sacrum bij een algemene
ledenvergadering van Vereniging Het Plantsoen. Nieuwsgierigheid naar de historie bracht aan het licht dat
er meer was dan een prachtig muzieksociëteitsgebouw, dat ooit tegenover Plantsoen nummers 9-13 heeft
gestaan. Er bleek ook speciaal voor de Musis Sacrum muziek te zijn geschreven, o.a. de cantate voor de
teruggekeerde Leidse jagers.
Deze vergeten cantate van een vergeten componist was aanleiding tot een
onvergetelijke avond in de Lokhorstkerk. Hilarisch was het binnenmarcheren
van de 10 zangers met de vlag onder het zingen van een lied van Tollens
dat de oproep tot de strijd verwoordde van Koning Willem I, gevolgd door
twee leden van Pro Patria met banier. Professor Ben Schoenmaker hield een
bijzonder interessante rede, waarbij veel aandacht werd besteed aan Leidse
burgers. Want niet alleen studenten waren vrijwilligers geworden. Sommige
gezinnen van jagers werden op kosten van de gemeente onderhouden.
Na de pauze trad eerst de jachtmeester van LSV Minerva 2014, Yoram
Kannangara, naar voren om te vertellen hoe de Jagers bij Minerva nu nog
voortleven. Twee Jagersliederen, ronkende gedichten uit die tijd, werden
in stijl voorgedragen door Hans Heestermans. Tot slot was de Vredezang
te horen, uitgevoerd door een projectkoor o.l.v. dirigente Margot Kalse met
pianobegeleiding van Mette Lise Boumeester. De cantate was weliswaar
hoogdravend, maar verrassend aardig om te horen.
Al met al een geweldig resultaat van de samenwerking van Vereniging Het Plantsoen, de Vereniging Oud
Leiden en LSV Minerva en de sponsoren Fonds 1818 en de gemeente.
Vanaf half juni 2016 zal er een DVD te koop zijn met daarop het hele avondprogramma van 23 april (dus
inclusief de lezing) voor €7,-. Meer informatie hierover is te verkrijgen via redactie@hethoogstewoerd.nl.
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BUURTPUZZEL
door Lucia van Houte
Puzzel mee en leer uw buurt nog beter kennen!
Zoek alle gegeven woorden in het letterveld. U kunt ze horizontaal, diagonaal en verticaal vinden. De woorden
kunnen zowel boven als onder en zowel links als rechts beginnen. Sommige letters worden voor meerdere
woorden gebruikt. Als u alle woorden hebt weggestreept, blijven er letters over die de oplossing vormen.
4E BINNENVESTGRACHT
BARBARASTEEG
BETHLEHEMSHOF
BILJART
BLOEM
BMS
BOLWERKSTRAAT
BOOM
BORREL
BREEL
BRUG
BURENHULP
BUS
CAFES
CANANEFATENPOORT
CATHRIJNESTRAAT
CULTUUR
DEKA
DINTER
DIRK
DORPS
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DWARSBOLWERKSTRAAT
FEEST
FIETS
FIETSPAD
GANGETJE
GARAGE
GEREGRACHT
GERESTRAAT
GORTESTRAAT
GROEN
GRUYL
HAVERSTRAAT
HENGEL
HOGEWOERD
HUT
HUUR
INKT
JONG
KAPPERS
KNUS
KOENESTEEG

KRAAIERSTRAAT
KULK
KUNST
LAMBERTUSHOF
LEIDEN 2x
LEVENDAAL
MOENS
MUSIS SACRUM
NIEUWEBRUGSTEEG
ORANJEBOOMSTRAAT
PARK
PAKHUISSTRAAT
PICKNICK
PILATES
PLANTAGE
PLANTAGELAAN
PLANTSOEN
PRAATJES
RISA
RIJNSTRAAT
SALON

SFEER
SINT JORISSTEEG
SPILSTEEG
STAD
TASJES
TEVELINGSHOFJE
TRC
TUIN
UTRECHTSE VEER
VAN RIJ
VEERSTRAAT
VERF
VISHANDEL
VOETZORG
WANDEL
WASH
WIELMAKERSTEEG
WIJK
WIJN
WONEN
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Met veel dank aan Lucia voor het bedenken van de puzzel!
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Werkgroep Burenhulp Levendaal-oost: stand van zaken
door Koos Dam
De Werkgroep Burenhulp is bezig met de laatste lootjes! We zijn bijna klaar met de inventarisatie van wat er in
Levendaal-Oost aan burenhulp nodig en mogelijk is.
Alle buurtbewoners die mee willen doen interviewen, dat was en is het doel. Met als centrale vragen: ‘Wat kunt/wilt
u voor een buurtgenoot doen?’ en ‘Waar zou een buurtgenoot u mee kunnen helpen?’
Nog even kort onze aanpak
Bij alle adressen in de wijk wordt een flyer bezorgd met een voorstel voor
een afspraak. Bij iedereen die mee wil doen gaat een bezoekvrijwilliger
langs. Op basis van de op deze manier geïnventariseerde vragen en van
wat aangeboden wordt, brengen we zo mogelijk een match tot stand.

Het project Burenhulp is een
reactie op het overheidsbeleid
dat ervan uitgaat dat als
mensen hulp nodig hebben,
lokaal georganiseerde hulp het
best aansluit bij wat nodig is.
En verder dat iedereen het recht
heeft om zoveel mogelijk zijn
of haar leven zelf in te richten.
Mensen moeten zoveel mogelijk
zelf blijven doen, alleen of
met hulp van hun persoonlijk
netwerk. In dat netwerk zitten
familie, vrienden en … buren.
Die buren vormen de buurt en
dat zijn wij.

Stand van zaken
We zijn bijna klaar met het verspreiden van de bezoekflyers bij alle adressen
in de wijk. Er zijn nu 10 bezoekvrijwilligers actief met het interviewen
van buurtgenoten. Drie vrijwilligers hebben in de loop van het project
moeten afhaken, vanwege ziekte, een nieuwe baan en verhuizing.
Eind april waren 1023 adressen benaderd – dat zijn ze bijna allemaal –
met onderstaand resultaat. Op 221 adressen hebben we een bewoner
geïnterviewd. We registreerden voor ca. 50 buurtbewoners één of meer
vragen en van zo’n 150 buurtbewoners hun aanbod. Op basis hiervan zijn
rond de 50 matches tot stand gekomen.*
Voor sommige vragen hadden we geen passend aanbod. In een aantal van
die gevallen is Radius gevraagd om, indien mogelijk, voor een passend aanbod te zorgen, bijvoorbeeld les in
Nederlandse taal of een klussendienst. Bij andere vragen voldeed alleen een specialistisch antwoord. In dat
geval is doorverwezen naar een professionele organisatie, zoals het sociale wijkteam of vluchtelingenwerk.
Afrondende activiteiten
t Ook in de studentenhuizen (een 80-tal) wonen buurtbewoners. We benaderen hen per huis in mei.
t Op 23 mei organiseerde de werkgroep een samenkomst voor senioren die op allerlei verschillende
manieren aangaven dat ze meer sociale contacten zouden willen hebben.
t Op 7 april was er een proeverij in JORIS 22 waarvoor onze werkgroep het initiatief nam (zie het artikel
hiernaast en de foto’s hieronder).
t Alle buurtbewoners die zich hebben gemeld als vrager en/of aanbieder ontvangen in juni bij beëindiging van
ons project een brief waarin we hen attenderen op het bestaan van de website BUUV: de buurtmarktplaats
voor en door bewoners van Leiden en Leiderdorp waar vraag en aanbod elkaar vinden. (Zie het artikel op
pagina 30.)
t In juni maakt de werkgroep haar eindverslag en legt zo verantwoording af aan de wijkbewoners, aan
Radius en aan de gemeente Leiden.
t Daarna heft de werkgroep zich op, want dan zijn alle bewoners van Levendaal-Oost benaderd.
* de getallen zijn afgerond omdat de werkelijkheid complex is. Sommige mensen hadden zowel een aanbod als een
vraag, of meerdere vragen, of meerdere diensten in de aanbieding. Die meerdere vragen zijn soms door meerdere
aanbieders beantwoord, enz.. Ingewikkelde statistiek dus. De precieze gegevens zijn terug te vinden in ons eindverslag.
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Proeverij bij JORIS 22
door Pien Lambermont
Op sommige dagen heb ik geen puf om avondeten voor mezelf te maken.
Daarom heb ik altijd een paar kleine (doorsnee 17 cm) hartige taartjes in de
vriezer liggen. Die koop ik bij een winkel van de Gemiva-SVG Groep: Uit de
Kunst & Vliegwerk, Korevaarstraat 30. Aan een halve taart met wat sla en/of
komkommer heb ik genoeg voor een heerlijke warme maaltijd.
Voor de werkgroep Burenhulp bezocht ik bewoners van de Lambertushof. Daar
hoorde ik mede-senioren ook vertellen dat iedere avond vers koken er niet
echt meer inzit… En het idee was geboren: laten we alle senioren uit onze wijk,
Levendaal-Oost, de mogelijkheid bieden om die overheerlijke hartige taartjes te
proeven.
De ideale plek om dit plan uit te voeren bleek JORIS 22 te zijn. Daar organiseert
Leidse Stijl samen met Gemiva activiteiten. Bij de proeverij sloot ook
Thuisafgehaald zich aan. Alle senioren die wij via Burenhulp hadden ontmoet
werden via een flyer uitgenodigd.
Resultaat?
Op 7 april zaten zo’n 40 senioren allerlei heerlijkheden te proeven.
Wat was er zoal te proeven?
t Erwtensoep (van Monique van Kessel)
t Diverse hartige taarten (van Uit de Kunst & Vliegwerk)
t Diverse maaltijden (van de koks van Thuisafgehaald)
t Appeltaart, citroentaart en gember/boterkoek bij de afsluitende koffie
(van Janneke Klop)
De maaltijden van Thuisafgehaald verdienen een toelichting. Ze
presenteerden een keuze uit:
t Cannelloni (van Annemieke Hazelhoff)
t Lentesalade (idem)
t Stamppot van pastinaak met rucola met komijnekaas (van Meggie Plat)
t Ovenschotel van pompoen en wortel met walnoten en brie (idem)
t Frittata met seizoensgroenten (van Carola van Hulten)
t Ovenschotel van zoete aardappel en zuurkool (idem)
Ik heb hele lekkere dingen gegeten en alternatieven ideeën voor mijn
avondmaaltijd opgedaan. En het was nog gezellig ook en … dat is veel waard!
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Bij spoed: 112. Geen spoed: 0900-8844
door onze wijkagent: Willem van Vliet
Wanneer kunt u nu welk nummer bellen en wat gaat er dan in werking? Hieronder de uitleg.
Wat is noodhulp
Als u de politie dringend nodig hebt, wilt u dat ze er snel is. Er gebeurde bijvoorbeeld een ernstig ongeluk, u
betrapt een inbreker of dief op heterdaad, of er vindt een overval plaats. Noodhulp verleent de politie als er
sprake is van levensbedreigende situaties, afhankelijkheid en hulpeloosheid, en bij gevaar dat een situatie uit
de hand loopt; Bel dan 112. Uw telefoontje komt direct binnen op de meldkamer. Van daaruit zet de politie
direct mensen en middelen in. Noodhulp is hulp bij incidenten die met spoed inzet van de politie nodig
hebben. Hiervoor zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week politiemensen beschikbaar. Bij deze incidenten is
het noodzakelijk dat de politie direct handelt. Noodhulpeenheden behandelen deze incidenten. Zij worden
aangestuurd door de meldkamer.
In welke situaties verleent de politie noodhulp?
levensbedreigende situaties (bijvoorbeeld ernstige ongevallen of een gewapende overval); afhankelijkheid of
hulpeloosheid; escalatiegevaar. Welk nummer moet ik bellen in een noodsituatie? Alarmnummer 112. Voor
alle andere zaken belt u de politie via 0900-8844.
Hoe werkt noodhulp?
Via het alarmnummer (112) en het landelijk telefoonnummer van de politie (0900-8844) komen bij de
meldkamer 24 uur per dag alle telefoontjes binnen. De meldkamermedewerkers beoordelen de binnengekomen
meldingen op belangrijkheid. Zij zorgen ervoor dat de juiste diensten worden ingeschakeld en dat die zo snel
mogelijk ter plaatse zijn. Stel: er gebeurt een ernstige aanrijding met gewonden op een doorgaande weg in
uw woonplaats. U belt 112 en geeft de bijzonderheden door. De meldkamer stuurt dan de politieauto die
het snelst ter plaatse kan zijn. Zijn er andere hulpdiensten nodig? Zoals brandweer of een ambulance? Deze
worden ook door de meldkamer gewaarschuwd. Bij de afhandeling van incidenten waar direct hulp nodig is,
werkt de meldkamer met 2 prioriteiten.
Prioriteit 1 voor noodgevallen, prioriteit 2 voor overige noodhulp.
- Incidenten met een levensbedreigend of ernstig ontwrichtend karakter krijgen de hoogste prioriteit:
prioriteit 1. Het gaat dan om zaken met een fysieke risico, zoals een schietpartij, een ernstig ongeval of een
gewapende overval. De aanrijdtijd voor deze meldingen is maximaal 10 minuten. In buitengebieden moet de
politie binnen 15 minuten ter plaatse zijn. Incidenten met prioriteit 1 zijn vaak via het nummer 112 gemeld.
- Meldingen waarbij politie-inzet noodzakelijk is, maar zonder gevaar voor mensenlevens, krijgen prioriteit 2.
Het zijn incidenten met een minder ernstig karakter. Bijvoorbeeld een inbraakalarm, overlast of een aanrijding
die de doorstroom van het verkeer belemmert. De politie wil bij deze meldingen binnen 20 minuten aanwezig
zijn. Maar enig uitstel zal geen onaanvaardbare medische of maatschappelijke gevolgen veroorzaken.
Noodhulp is een van de operationele diensten van de politie. Elk district in elke eenheid werkt met
noodhulpeenheden. Deze eenheden zijn niet bedoeld voor een grondige en structurele aanpak van problemen.
Vragen bepaalde zaken zo’n aanpak? Dan komen ze terecht bij andere afdelingen van de politie.
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Centrumroute
Eerste fase herinrichting Centrumroute start komende zomer
Over een paar maanden gaan de werkzaamheden aan de Centrumroute van start. Dat is de route tussen
de stations Leiden Lammenschans en Leiden Centraal. Dat tracé wordt grotendeels opnieuw ingericht. Dit
gebeurt gefaseerd. Als eerste is het stuk tussen de Jan van Houtbrug en de kop van de Hooigracht aan de
beurt. Dat moet nog dit jaar klaar zijn.
De gemeente streeft ernaar om ook meteen de Jan van Houtbrug te vervangen. Daar ligt sinds kort een
noodbrug. Of de nieuwe brug meteen wordt meegenomen met de komende herinrichting hangt vooral af
van de doorstroming van het verkeer. Daar worden nu de laatste studies naar verricht. Complicerende factor
daarbij is de afsluiting – vanaf begin mei tot eind augustus 2016 – van de Kanaalweg en de gedeeltelijke
afsluiting van de Burggravenlaan. Die afsluitingen zijn nodig voor de aanleg van een spooronderdoorgang in
de Kanaalweg en die werkzaamheden gaan anderhalf jaar duren.
De Centrumroute moet over enkele jaren een belangrijke HOV-route door Leiden worden. De rode R-Net
bussen rijden volgens een veel strakker schema dan normale bussen. Betrouwbare reistijden zijn topprioriteit
bij Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Daarom komen er op het tracé zo min mogelijk zebrapaden. Als daar een
voetganger opdaagt, heeft die voorrang en moet de bus stoppen. Dat gaat ten koste van de betrouwbaarheid.
Daarom komen er op verschillende plekken verkeerslichten waar mensen kunnen oversteken. “Dan kan je
precies regelen hoe lang het duurt. Dat kost ook tijd, maar gaat niet ten koste van de betrouwbaarheid van de
reistijd,” legt wethouder Strijk uit.
Op de Oranjeboomstraat wordt een extra rijbaan aangelegd. Dat gaat ten koste van de parkeerplaatsen in
de straat. Vergunninghouders kunnen in de toekomst gebruik maken van de Hoogvlietparkeergarage even
verderop.
Bronnen: Sleutelstad/gemeente Leiden
Alle informatie en tekeningen zijn te vinden op:
http://gemeente.leiden.nl/projecten/leiden-bereikbaar/
openbaar-vervoer/herinrichting-centrumroute-leiden/

door Arjen Bergman
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Hogewoerd nostalgie: advertenties door de jaren heen
door Pieter de Jong
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Informatieavond isolatieglas in historische woningen
door Anton de Gruyl
De tijd waarin je duurzame, milieuvriendelijke investeringen deed omdat het ‘goed’ zou zijn, is voorbij. Het
levert vandaag de dag ook geld op. Veel duurzame investeringen zijn goed voor de portemonnee en verhogen
daarnaast het comfort. Het is de ambitie van de gemeente Leiden om in 2030 een CO2-reductie te behalen van
40% ten opzichte van 1990. Om dit doel te bereiken stelt de gemeente Leiden o.a. een subsidie beschikbaar.
Voor 2016 betreft het een subsidie van maximaal 25% van de investering met een maximum van €5000.
Daarmee wil de gemeente Leiden het verduurzamen van uw woning stimuleren.
De gemeente Leiden organiseert in het kader van deze doelstelling een praktische informatieavond over
de mogelijkheden van verduurzamen van historische woningen. Dit gebeurt in samenwerking met www.
renovatiearchitecten.nl, Stichting Energiek Leiden, Erfgoed Leiden & Omstreken, een aantal ambachtelijke
experts, stichting Buurtcomité Hogewoerd e.o., Wijkvereniging Pieters- & Academiewijk en Levendaal West.
Speciale aandacht ging uit naar het isoleren van de ramen.
Er wordt informatie gegeven over een kosteloos maatwerkadvies en over een veelal benodigde
omgevingsvergunning voor bouwkundige ingrepen in onze monumentale binnenstad. Aan bod komen verder
de technische aspecten en het ontzorgen van het verduurzamingstraject (offerte aanvragen, verkrijgen van
subsidie en omgevingsvergunning, het begeleiden van de werkzaamheden, de oplevering en de nazorg).
Ambachtslieden geven een kijkje in hun keuken.
Deze informatieavond zal plaatsvinden op maandag 30 mei op SSR-Leiden (Hogewoerd 108). De avond zal
van start gaan om 20.15u (met inloop vanaf 20.00u) en zal waarschijnlijk tot 22.15u duren. Het bijwonen
van de informatieavond is kosteloos, maar meldt u zich wel even aan bij de gemeente Leiden per mail via
m.sauer@leiden.nl.
Let wel: vol = vol, dus wacht er niet mee.

Sidac

Studio
exposities

Sidac Studio is een expositieruimte waar kunst
van verschilllende disciplines wordt tentoongesteld. Een of twee keer per maand is er een
weekendtentoonstelling. In de tussenliggende
weken is er een etalage-expositie. U vindt ons
op de Hogewoerd 77 (tel 512 13 36) of op:
www.sidacstudio.nl.
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Burenhulp BUUV in Leiden en Leiderdorp
door Erik Olijerhoek
Vanaf 14 april is BUUV in Leiden en Leiderdorp. BUUV is een marktplaats voor burenhulp. Via oproepjes op
het prikbord van BUUV kunnen Leidenaren en Leiderdorpers elkaar ontmoeten, samen iets ondernemen of
elkaar helpen. Voorbeelden daarvan zijn koken voor elkaar, iemand gezelschap houden, de hond uitlaten of
een lift naar de dokter. Het prikbord is niet alleen op een website te vinden, maar ook fysiek in de wijk.
Wat is BUUV?
BUUV is een buurtmarktplaats voor en door bewoners waar vraag en aanbod elkaar vinden. BUUV is al op
meerdere plaatsen actief, bijvoorbeeld in Haarlem, Zaandam en Amsterdam. BUUV heeft daar bewezen een
goed instrument te zijn om eenvoudig vraag en aanbod van burenhulp bij elkaar te brengen. Het gaat om
eenvoudige diensten die je als bewoners voor elkaar kunt doen, zonder dat er direct iets tegenover staat.
De berichten met vragen of aanbod van hulp kun je plaatsen op prikborden in de wijk en op internet. In de
Tuinstadwijk, Pancras, Zeeheldenbuurt, Maredijk, Leiderdorp en Slaaghwijk gaat BUUV direct van start.
“Op verschillende plaatsen in Leiden en Leiderdorp ontstonden netwerken van burenhulp,” vertelt Feiko
van Deuren van Libertas Leiden over de komst van BUUV, “dat was ook de gemeentes opgevallen en samen
bieden we nu met BUUV een plek waar buren elkaar kunnen vinden.” Leden van bewonersorganisaties uit
Leiden en Leiderdorp zijn met hulp van Libertas Leiden op zoek gegaan naar een platform dat het beste
aansloot bij hun wensen. Dat werd BUUV vanwege de verbinding in wijken en vanaf januari wordt gewerkt
aan de implementatie. “Als je straks belt naar BUUV krijg je vrijwilligers van Radius aan de telefoon en bij
Pluspunt Leiderdorp komt een prikbord te staan,” aldus Van Deuren. “Ik verwacht dat BUUV over een tijdje
laat zien hoe inwoners van Leiden en Leiderdorp elkaar kunnen vinden voor hulp, waarbij welzijns- en
zorgorganisaties ondersteuning kunnen bieden op de momenten dat dat nodig is.”
Meer informatie is te vinden op www.buuv.nu.
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Korte berichten uit de wijk
Voor alle buurtbewoners wordt er een wandeling uitgezet op diverse data, door buurtbewoonster Trix
Verschoor.Iedereen kan mee doen, met of zonder rollator. Trix heeft de intentie om tijdens de wandeling
met elkaar van gedachten te wisselen wat je verenigt in je leven. De afstand, het doel, wordt overlegd en
aangepast aan de mogelijkheden en wensen van de deelnemers. Zij heeft 4 x een zomeravondwandeling
voor onze buurt gepland:
- 6 juni: ‘Men beroeme er zich niet op zijn vaderland lief te hebben, doch stelle er een eer in de wereld lief te hebben.’
- 20 juni: ‘Een aangename spraak is de magneet van ‘s mensenhart. Ze is het brood van de geest, ze geeft betekenis
aan de woorden, ze is de bron van het licht van wijsheid en begrip...’

- 4 juli: ‘Plant in de tuin van uw hart slechts de roos der liefde.’
- 18 juli: ‘Gij zijt allen de bladeren van één boom en de druppels van één oceaan.’

(Citaten: Bahá’i geloof, jongste wereldreligie)

We ‘zetten een boom op’ van 20.00 tot 21.30u, verzamelen Rijnstraat 15 B, contact: trixverschoor@me.com
Met vriendelijke groet,
Trix Verschoor 06-54606879

MiniBieb

Cartoon door Maarten Wolterink

Er zijn voorlopig 3 locaties voor een
MiniBieb: Plantsoen – Lambertushof –
Gortestraat (plein).
De MiniBieb zal worden uitgevoerd in
Betonplex (watervast verlijmd Multiplex
12mm, kleur: zwart) met afmetingen:
±60cm breed, ±50 cm hoog, ±30 cm diep. De
deur valt vanzelf dicht op een magneetslot
met twee RVS scharnieren.Het betonplex is
zwart, afhankelijk van de omgeving kan er
voor een andere kleur worden gekozen, bijvoorbeeld stand-groen, wit
of grijs. De MiniBieb kan geplaatst worden tegen een bestaand (tuin)
hek of op twee hardhouten palen.
door Peter Wieberneit

‘n Goeie Ouwe Tijd ?! Leiden in de jaren dertig

In de jaren tachtig heeft Sjaak van der Velden een boekje geschreven dat sinds een tijdje ook online te lezen
is. Er is een hoofdstuk gewijd aan bijvoorbeeld het wonen in de Haver- en Gortbuurt. Het boekje is online
te vinden op: www.onvoltooidverleden.nl/index.php?id=436

Stichting 55 + in Leiden organiseert: Hoe gaat ’t met het SWT?
door Hans Schuurman
Woensdag 1 juni om 14.00 uur (zaal open 13.30)
Inleider: Drs. Nadine van der Sluis
Locatie: Zalen Sijthof Doezastraat 1 b Leiden
Sinds vorig jaar zijn er in de stad 8 sociale wijkteams actief waar bewoners met hulpvragen over wonen,
werken, zorg en welzijn te recht kunnen. Hoe werkt dit wijkloket en wat kan verbeterd worden?
Cliënten, mantelzorgers, medewerkers en leidinggevenden van Libertas; ActiVite; Radius, Kwardraad, MEE
woningbouwcorporaties en de Stadsbank plus politieke vertegenwoordigers zijn uitgenodigd. In verband
met de zaal graag aanmelden door te mailen naar hans.schuurman@live.nl of te bellen naar 071-5217832
of 06-23966778. Toegang en een kopje koffie zijn gratis.
Sponsors: Gemeente Leiden uit de subsidieregeling Leiden ontmoet
Meer informatie: www.55plusinleiden.nl
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Poezenverhaal: de telefoon
Tja, Welles en Nietes worden een beetje oud, daarom
slapen onze wit-zwarte en zwart-witte poes nog
langer en vaker dan ze vroeger deden. Ook vandaag
liggen ze weer heerlijk te suffen in de vensterbank.
Dat is het lekkerste plekje in de kamer. Je hoeft je
kopje maar op te tillen en je kunt naar buiten kijken
en als je je kopje weer laat zakken zie je alleen het
kozijn van het raam. Ligt Ja-Maar ook zo lekker te
slapen? Nee hoor, de rode poes is wakker en loopt
een beetje rond in de kamer. Hij is aan het verzinnen
wat hij nu weer kan doen om de twee andere katten
eens lekker te laten schrikken.
Opeens komt er een geluid van het tafeltje dat aan
de zijkant van de kamer staat. Ja-Maar schrikt er
zelf van. Hij ziet een zwart kastje op het tafeltje
liggen. Dat is het baasje zeker vergeten. Meestal
hebben allebei de baasjes zo’n zwart kastje in hun
hand en dan praten ze tegen het kastje. Het gebeurt
ook wel dat ze niet praten en de hele tijd naar het
kastje kijken en dan dingen doen met hun vingers.
Ja-Maar wacht even, Welles en Nietes slapen rustig
door, die hebben het geluid niet gehoord. De deur
van de kamer gaat ook niet open. Het baasje heeft
het geluid zeker ook niet gehoord. Ja-Maar loopt
naar het tafeltje toe om eens goed naar het kastje
te kijken. Het is gewoon een plat zwart ding en het
glimt. Maar dan komt er weer een geluid uit. JaMaar schrikt weer, maar niet zo erg. Hij went aan
het geluid. Ja-Maar steekt zijn pootje uit en raakt
het kastje aan. Er gebeurt niets. Ja-Maar veegt een
beetje met zijn pootje over het glimmende stuk van
het kastje en dan gebeurt er wat.
Er komt een plaatje tevoorschijn. Ja-Maar kijkt en
kijkt. Op het plaatje ziet hij Welles en Nietes en
ook een rode poes, dat moet hij zelf zijn. Ja-Maar
begrijpt er niets van. Hij kijkt naar de vensterbank:
daar liggen Nietes en Welles rustig te slapen, maar
op het plaatje zijn ze ook. Oeps, dan is het plaatje
weer weg. Ja-Maar veegt weer met zijn pootje over
het glimmend zwarte stuk en ja daar komen alle
poezen weer. Ja-maar beweegt zijn kopje maar de
poes op het plaatje die zo op hem lijkt beweegt niet
mee.
“Hoe kan het dat wij in zo’n klein kastje zitten?”
Vraagt Ja-maar zich af. Hij geeft een zetje tegen
het kastje, het verschuift een beetje. Maar verder
gebeurt er niets. Dan wordt eerst Nietes en dan
Welles wakker. Ze zien dat Ja-Maar tegen het zwarte
kastje duwt dat op het tafeltje ligt.
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Ze gaan gauw kijken waarom Ja-Maar dat doet. En
dan zien zij ook dat er een plaatje van henzelf in het
kastje zit. Nietes duwt tegen Welles om het beter te
kunnen zien en Welles duwt tegen Ja-Maar om het
beter te kunnen zien en Ja-Maar duwt heel hard
tegen Nietes en Welles omdat hij eerst was.
En ja, toen viel het zwarte kastje op de grond. Oh
help. Zou het nog heel zijn? Om de beurt geven alle
drie de poezen het kastje een zetje om te zien wat
er verder gebeurt. Het kastje schuift langzaam weg
onder de verwarming. Ja-maar gaat zo plat mogelijk
op zijn buik liggen en veegt het kastje onder de
verwarming vandaan. Er zijn nog steeds drie poezen
te zien.
Ineens maakt het kastje weer geluid. De poezen
springen op van schrik. Ja-Maar weet inmiddels
wat hij moet doen en veegt met zijn pootje over het
zwarte glimmende stuk. Ja daar gebeurt wat. JaMaar voelt zich een hele Piet en hij veegt nog een
paar keer over het schermpje. Dat heeft hij het baasje
zo vaak zien doen.
Ineens trekt Ja-Maar helemaal wit weg en hij wijst
met zijn pootje naar het kastje, Nietes en Welles
komen voorzichtig aangelopen en proberen te zien
waarom Ja-Maar zo geschrokken is. Dan zien ze
het ook. Ze zien het baasje in het kastje. Allebei de
baasjes zitten in het kastje en ze praten en lachen
tegen ze. Welles en Nietes worden er om hun snuit
ook een beetje wit van. Hoe kunnen de baasjes in dat
kleine kastje zitten.
Ze gaan met hun neuzen naar het schermpje toe om
te ruiken hoe het baasje daar gekomen is, maar nee er
valt niets te ruiken. Ze duwen om de beurt tegen het
kastje en schuiven het heen en weer over de grond.
Ja-Maar probeert het kastje om te draaien, zodat hij
er nog eens onder kan kijken om te zien of de baasjes
daar misschien zitten. Nee, ze zitten daar niet. De
drie poezen zien wel dat de baasjes lachen, ze lachen
naar ze en ze horen zeggen: “Zo gekke lieve poezen
van me, hier snappen jullie natuurlijk niets van. We
zitten in de keuken en ik bel jullie op. Ik vind het wel
heel knap dat jullie het toestel aan hebben gekregen
en dat ik jullie kan zien en dat jullie mij kunnen zien.
Wat een grap. Mijn poezen kunnen opbellen!”
Ja-Maar en Nietes en Welles kijken naar elkaar. Ze
snappen er echt helemaal niets meer van. Het baasje
zegt dat ze in de keuken zit, terwijl ze toch heel
duidelijk zien dat ze in het kastje zit. Ze duwen nog
harder met hun pootjes en ze vegen nog meer over

het zwarte glimmende stuk. Ze ruiken aan het kastje
en ze proberen nog eens om er onder te kijken.
De poezen rollebollen over en door elkaar heen om
maar beter in het kastje te kunnen kijken. Nee,
niemand te zien, alleen maar in het kastje en dan
heel klein. “Wacht eens”, roept Ja-Maar, “ik ga in de
keuken kijken”. Hij holt de kamer uit en de gang in.
Drie tellen later is Ja-Maar weer terug. “Ze zitten
echt in de keuken en ze praten ook tegen zo’n kastje,
een telefoon is het, nou weet ik het weer. Weet je wat
het ergste is: ze zitten ons heel hard uit te lachen!”
Nietes en Welles kijken weer naar de telefoon en
zien dat de baasjes zitten te schateren. Gauw rennen
ze ook de kamer uit naar de keuken. Ja daar zitten
en lachen ze. Ze hebben zo te zien veel plezier
samen. Nietes en Welles hollen weer terug naar de
kamer en gaan nog een keer naar de telefoon kijken.
Ja, de baasjes zitten ook in de telefoon. Met hun
poezenverstand kunnen ze er eigenlijk niet bij. Wat
raar is dat. Ja-Maar veegt nog eens over het scherm
en dan ineens zijn de baasjes weg. Het kastje is weer
helemaal zwart geworden.
De poezen zitten elkaar een beetje beteuterd aan
te kijken. De baasjes hebben ze uitgelachen. “Zijn
we nu dom?” vraagt Ja-Maar. Maar daar zwaait de
kamerdeur open en allebei de baasjes komen binnen.
Ze lachen nog steeds. Maar dan zeggen ze: “wij
hebben de slimste poezen van de hele wereld, want
onze poezen kunnen opbellen. Wie heeft er ook
zulke knappe poezen? Niemand toch zeker.” En dan
krijgen ze alle drie een heel lekker poezensnoepje.
Welles en Nietes en Ja-Maar kijken elkaar aan. Ze
zijn heel trots. Ze kunnen opbellen. Nietes en Welles
kruipen maar weer in de vensterbank en Ja-Maar
gaat naar de keuken om te inspecteren hoe het met
zijn etensbakje zit. Wat een knappe poezen.
door Selma Barnard

BLOEM WATERSPORT
EVINRUDE
INTERNATIONAL
JACHTLAKKEN
inruil – reparatie – financiering
winterservice en -stalling

Hoofddealer:
Rayondealer:

VOOR ALLE WATERSPORTARTIKELEN
HOGEWOERD 104, LEIDEN, TEL.: 071 - 5131620
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Handige en belangrijke telefoonnummers
Alarm
Politie
Meld Misdaad Anoniem
Geen nood, wel hulp?
Ambulance
Brandweer

112
0900 8844
0800 7000
523 3233
521 2121

Afval/woonomgeving
Kringloopbedrijf
524 0060
Servicepunt Woonomgeving
14071
Dienst milieu- en wijkbeheer
bedrijfsafval/ bestrating/ grofvuil/
fietswrakken/ huisvuilinzameling/
openbaar groen/ reinigingscontrole
ongediertebestrijding/ zwerfvuil/
volle prullenbakken in de straat/
vegen in de wijk/ graffiti, etc.
Burgerzaken & belastingen
14 071
Dierenhulp
Dierenambulance
517 4141
Dierenpolitie
144
Dieren meldpunt (gevonden/vermist) 566 5500
Geluidsoverlast
Evenementen klachtenlijn
14 071
Geluidshinder en stankoverlast
van bedrijven of industrie
0800 333 555

Hulp
Kindertelefoon
0800 0432
Korrelatie
0900 1450
Libertas Leiden
516 8168
Slachtofferhulp
0900 0101
Discriminatie meldpunt
512 0903
Veilig Thuis (mishandeling meldpunt) 0800 2000
Jeugdbescherming west
523 9740
Centrum voor Jeugd en Gezin 088 308 3056
Sociaal Wijkteam

516 4908

Gezondheidszaken
Apotheek, avond/nacht dienst
566 5019
Dokterpost, spoed/avond 0900 5138039
17:00 tot 08:00 uur
GGD
088 308 3000
LUMC
526 9111
Rioolonderhoud en waterbeheer
Klachten/vragen over riolering
14071
Hoogheemraadschap
306 3063
Parkeren
Parkeren: servicepunt

14 071

Buurtbemiddeling
buurtbemiddeling.libertasleiden.nl

Willem van Vliet (wijkagent)
René Verdel (wijkmanager)

06 52637119
0900 8844
5167751

Adverteren in deze buurtkrant?

Heeft u belangstelling om in deze krant te
adverteren, of heeft u interesse in een advertentie
op de website, neem dan contact op met:
Richard van Dinter via info@dinterpolis.nl of
redactie@hethoogstewoerd.nl.
De tarieven voor het plaatsen van een advertentie
in de buurtkrant zijn als volgt:
Adv. grootte
1/8e pagina
1/4e pagina
1/2e pagina
1 hele pagina
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Prijs
€ 22,50
€ 45,€ 75,€ 125,-

Voor de tarieven van
het plaatsen van
een advertentie op
de website kunt u de
website raadplegen.

Advertentie
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